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USTAWA

z dnia 31 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu.

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r.
Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63,
poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431,
Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887
i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 2:
a) w ust. 1:

— w pkt 2 w lit. c) oraz w lit. f) wyrazy „pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej” zast´puje
si´ wyrazami „pozarolniczej dzia∏alnoÊci”,

— w pkt 2 w lit. d) oraz w lit. e) po wyrazie „ja-
ko” dodaje si´ wyrazy „wspó∏ma∏˝onek lub”,

— po pkt 15 dodaje si´ pkt 15a w brzmieniu:
„15a) pozarolniczej dzia∏alnoÊci — oznacza to

pozarolniczà dzia∏alnoÊç w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych,”

— po pkt 20 dodaje si´ pkt 20a w brzmieniu:
„20a) przyczynach dotyczàcych zak∏adu pra-

cy — oznacza to rozwiàzanie stosunku
pracy (stosunku s∏u˝bowego) z powo-
du og∏oszenia upad∏oÊci pracodawcy,
jego likwidacji lub likwidacji stanowi-
ska pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych albo
technologicznych, a tak˝e wygaÊni´cie
stosunku pracy (stosunku s∏u˝bowego)
z powodu Êmierci pracodawcy lub gdy
przepisy ustawy przewidujà wygaÊni´-
cie stosunku pracy w przypadku przej-
Êcia zak∏adu pracy lub jego cz´Êci na in-
nego pracodawc´ i niezaproponowa-
nia przez tego pracodawc´ nowych wa-
runków pracy i p∏acy,”

— po pkt 21b dodaje si´ pkt 21c w brzmieniu:
„21c) staroÊcie — oznacza to starost´ powia-

tu lub prezydenta miasta na prawach
powiatu sprawujàcego zwierzchnictwo
nad dzia∏alnoÊcià powiatowego urz´du
pracy,”

b) w ust. 3 wyrazy „lekarze publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej” zast´puje si´ wyrazami „le-
karze ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym”;

2) w art. 4:
a) w ust. 4 w pkt 4 wyrazy „okreÊla standardy” za-

st´puje si´ wyrazami „opracowuje projekty
standardów”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e

okreÊlaç, w drodze rozporzàdzenia, standar-
dy realizacji przez organy zatrudnienia zadaƒ
okreÊlonych w ustawie, a w szczególnoÊci
poÊrednictwa pracy, poradnictwa zawodo-
wego, organizacji szkoleƒ, prowadzenia cen-
trów informacji zawodowych i klubów pracy,
zawierajàce zw∏aszcza procedury post´po-
wania, wzory dokumentacji, druków i za-
Êwiadczeƒ oraz metody oceny efektywnoÊci
realizowanych zadaƒ.”;

3) w art. 5:
a) w ust. 1 po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmie-

niu:
„10a) inicjowanie przedsi´wzi´ç w zakresie udzie-

lania pomocy i udzielanie pomocy przewi-
dzianym do zwolnienia pracownikom, rów-
nie˝ za poÊrednictwem pracodawców,
w przypadku gdy zwolnienia te majà zna-
czàcy wp∏yw na lokalny rynek pracy,”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania okreÊlone w ust. 1 realizowane sà

przez wojewódzki urzàd pracy b´dàcy woje-
wódzkà samorzàdowà jednostkà organiza-
cyjnà samorzàdu województwa.”;

4) w art. 6 w pkt 6 lit. c) i d) otrzymujà brzmienie:
„c) obowiàzku zwrotu nienale˝nie pobranego zasi∏-

ku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasi∏-
ku przedemerytalnego, Êwiadczenia przedeme-
rytalnego, innych nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ lub kosztów szkolenia finansowa-
nych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu sp∏aty, roz∏o˝eniu na raty
lub umorzeniu cz´Êci albo ca∏oÊci nienale˝nie
pobranego Êwiadczenia lub po˝yczki udzielonej
z Funduszu Pracy,”;

5) w art. 6a w pkt 8 na koƒcu zdania kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) inicjowanie przedsi´wzi´ç w zakresie udziela-

nia pomocy i udzielanie pomocy przewidzia-
nym do zwolnienia pracownikom, równie˝ za
poÊrednictwem pracodawców, w przypadku
gdy zwolnienia te majà znaczàcy wp∏yw na lo-
kalny rynek pracy.”;

6) w art. 7 w ust. 2 w pkt 6 skreÊla si´ wyrazy „oraz
o dzia∏alnoÊci wojewódzkich i powiatowych rad za-
trudnienia”;

7) w art. 10 w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazie „sta-
rosta” dodaje si´ wyrazy „lub prezydent miasta na
prawach powiatu, w przypadkach okreÊlonych
ustawà”;
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8) w art. 13:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rejestracja i ewidencja bezrobotnych i in-
nych osób poszukujàcych pracy nast´puje
po przedstawieniu przez te osoby niezb´d-
nych dla ustalenia ich statusu i uprawnieƒ
danych osobowych, informacji oraz doku-
mentów, okreÊlonych w rozporzàdzeniach,
o których mowa w art. 36 ust. 1.”,

b) w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „dzia∏alnoÊci gospodar-
czej” zast´puje si´ wyrazami „dzia∏alnoÊci poza-
rolniczej”;

9) w art. 16:
a) w ust. 6 po wyrazach „z Funduszu Pracy” doda-

je si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 7,”
b) w ust. 7 po wyrazie „szkolenia” dodaje si´ wyra-

zy „— wyp∏acane przez instytucj´ ubezpiecze-
niowà, w której osoby te zosta∏y ubezpieczone”;

10) w art. 18:
a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „dzia∏alnoÊci gospodar-

czej lub rolniczej” zast´puje si´ wyrazami „poza-
rolniczej dzia∏alnoÊci lub dzia∏alnoÊci rolniczej”,

b) w ust. 4a wyrazy „Kierownik powiatowego urz´-
du pracy” zast´puje si´ wyrazem „Starosta”;

11) w art. 20 w ust. 1 i 2 wyrazy „Powiatowy urzàd pra-
cy” zast´puje si´ wyrazem „Starosta”;

12) w art. 23:
a) w ust. 2:

— w pkt 3 skreÊla si´ wyraz „bezpoÊrednio”,
— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) okres, za który przyznano odszkodowanie
z tytu∏u niezgodnego z przepisami rozwià-
zania przez pracodawc´ stosunku pracy
(stosunku s∏u˝bowego), oraz okres, za
który wyp∏acono pracownikowi odszko-
dowanie z tytu∏u skrócenia okresu wypo-
wiedzenia umowy o prac´.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Prawo do zasi∏ku przys∏uguje równie˝ bez-

robotnym zwolnionym po odbyciu zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej, je˝eli okres jej odby-
wania wynosi∏ co najmniej 350 dni.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku udokumentowania przez bez-

robotnego okresu uprawniajàcego do zasi∏-
ku po up∏ywie 7 dni od dnia zarejestrowania
si´ w powiatowym urz´dzie pracy, lecz
w okresie posiadania statusu bezrobotnego,
prawo do zasi∏ku przys∏uguje od dnia udoku-
mentowania tego prawa na okres, o którym
mowa w art. 25 ust. 1.”;

13) w art. 24:
a) ust. 6a i 6b otrzymujà brzmienie:

„6a. Zasi∏ki podlegajà waloryzacji o wskaênik
wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyj-
nych ogó∏em w poprzednim pó∏roczu,
w terminach 1 marca i 1 wrzeÊnia. Zasi∏ki
nie podlegajà waloryzacji w przypadku, gdy
wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug kon-

sumpcyjnych ogó∏em nie uleg∏ zmianie lub
by∏ ujemny.

6b. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, na pod-
stawie komunikatu Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego, og∏asza, w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»,
kwoty zasi∏ków po waloryzacji.”,

b) po ust. 6b dodaje si´ ust. 6c w brzmieniu:
„6c. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego

og∏asza w formie komunikatu w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Mo-
nitor Polski» do 20 dnia pierwszego miesià-
ca ka˝dego pó∏rocza wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em za po-
przednie pó∏rocze.”,

c) w ust. 7a skreÊla si´ wyrazy „ , o których mowa
w art. 37d ust. 1”;

14) w art. 25:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „z zastrze-

˝eniem ust. 5” zast´puje si´ wyrazami „z za-
strze˝eniem ust. 1a, 5”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Okres pobierania zasi∏ku przez bezrobot-

nych zamieszka∏ych w miejscowoÊciach,
które w okresie pobierania zasi∏ku zosta∏y
obj´te obszarem dzia∏ania innego powiato-
wego urz´du pracy, nie ulega zmianie.”,

c) w ust. 11 skreÊla si´ wyrazy „w okresie posiada-
nia prawa do zasi∏ku”,

d) po ust. 13 dodaje si´ ust. 14 w brzmieniu:
„14. Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobko-

wej, pozarolniczej dzia∏alnoÊci oraz uzyski-
wania dochodu, o którym mowa w ust. 11,
wlicza si´ do okresów, o których mowa
w art. 27 ust. 2.”;

15) w art. 27:
a) w ust. 1:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) otrzyma∏ przewidziane Uk∏adem zbioro-

wym pracy dla pracowników zak∏adów
górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. lub
w przepisach ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla
kamiennego do funkcjonowania w warun-
kach gospodarki rynkowej oraz szczegól-
nych uprawnieniach i zadaniach gmin gór-
niczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) Êwiadcze-
nie w postaci jednorazowego ekwiwalentu
pieni´˝nego za urlop górniczy, jednorazo-
wej odprawy socjalnej, zasi∏kowej, pieni´˝-
nej lub pieni´˝nej bezwarunkowej,”

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) otrzyma∏ odszkodowanie za skrócenie

okresu wypowiedzenia umowy o prac´,
o którym mowa w art. 361 Kodeksu pracy.”,

b) w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „pkt 5” zast´puje si´ wy-
razami „pkt 5 i 6”,

c) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „pobierajàcy zasi∏ek”;
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16) w art. 28:
a) w ust. 2 w pkt 3 na koƒcu zdania kropk´ zast´pu-

je si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) koszty szkolenia, w przypadku okreÊlonym

w art. 16 ust. 4.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Roszczenia z tytu∏u zasi∏ków, dodatków szko-
leniowych, stypendiów, zasi∏ków przedeme-
rytalnych, Êwiadczeƒ przedemerytalnych
i innych Êwiadczeƒ pieni´˝nych finansowa-
nych z Funduszu Pracy ulegajà przedawnie-
niu z up∏ywem 3 lat od dnia udokumentowa-
nia do nich prawa przez uprawnionà osob´,
natomiast roszczenia powiatowego urz´du
pracy ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat
od dnia ich wyp∏aty.”,

c) w ust. 8 wyrazy „Kierownik powiatowego urz´-
du pracy” zast´puje si´ wyrazem „Starosta”;

17) po art. 28 dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. Nale˝noÊci przys∏ugujàce bezrobotnym

i innym uprawnionym osobom stanowià
ich prawa majàtkowe i przechodzà po ich
Êmierci, w równych cz´Êciach, na ma∏-
˝onka oraz inne osoby spe∏niajàce wa-
runki wymagane do uzyskania renty ro-
dzinnej w myÊl przepisów o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych. W razie braku takich osób
prawa te wchodzà do spadku.”;

18) w art. 29 w ust. 1 wyrazy „co najmniej po∏owy” za-
st´puje si´ wyrazami „przekraczajàcej po∏ow´”;

19) w art. 37 po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Nie jest poÊrednictwem pracy i nie wymaga

upowa˝nienia, o którym mowa w ust. 1, odp∏at-
ne Êwiadczenie na zlecenie pracodawców
us∏ug w zakresie doradztwa personalnego
obejmujàcych wszystkie, kilka lub jednà z na-
st´pujàcych us∏ug:
1) dokonanie analizy i okreÊlanie niezb´dnych

i po˝àdanych kwalifikacji, predyspozycji i in-
nych cech, jakie powinien posiadaç kandy-
dat poszukiwany do zatrudnienia na okreÊlo-
nym stanowisku pracy,

2) wskazanie metod i êróde∏ pozyskania kandy-
datów na okreÊlone stanowiska pracy,

3) poszukiwanie, dobór i rekomendowanie
kandydatów na okreÊlone stanowiska pracy,

4) opracowanie projektów og∏oszeƒ, informacji
i innych materia∏ów dotyczàcych poszukiwa-
nia kandydatów na okreÊlone stanowiska
pracy oraz wykonanie czynnoÊci zwiàzanych
z ich publikacjà lub rozpowszechnianiem,

5) przygotowanie materia∏ów i przeprowadze-
nie lub udzia∏ w komisjach konkursowych
dotyczàcych wyboru kandydatów do pracy,

6) doradztwo prawne w zakresie poszukiwania
i zatrudniania pracowników.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnie-
niem umów mi´dzynarodowych, status praw-
ny, innych ni˝ urz´dy pracy, organów, organiza-

cji i instytucji prowadzàcych poÊrednictwo pra-
cy, wymagane standardy prowadzonego po-
Êrednictwa pracy oraz grupy osób poszukujà-
cych pracy i ga∏´zi dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w stosunku do których nie stosuje si´ przepi-
sów ust. 1 i 4.”;

20) w art. 37d w ust. 1 wyrazy „w okresie do 6 miesi´-
cy od dnia utraty statusu absolwenta” zast´puje
si´ wyrazami „po utracie statusu absolwenta,
w ciàgu 6 miesi´cy”;

21) w art. 37e po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do

jednoosobowego przedsi´biorcy, je˝eli zamie-
rza zatrudniç absolwenta.”;

22) w art. 37i ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Programy inicjowane przez organy samorzàdu

województwa majàce na celu:
1) zmniejszenie negatywnych skutków bezro-

bocia, utrzymanie lub tworzenie miejsc pra-
cy,

2) wsparcie przebiegu restrukturyzacji podmio-
tów obj´tych programami restrukturyzacyj-
nymi przyj´tymi przez Rad´ Ministrów

mogà zostaç wsparte Êrodkami bud˝etu paƒ-
stwa okreÊlonymi na ten cel w ustawie bud˝e-
towej.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady, warunki i tryb wspierania progra-
mów, o których mowa w ust. 1.”;

23) w art. 37j:
a) w ust. 2 wyrazy „ust. 3—6” zast´puje si´ wyra-

zami „ust. 3—5”,
b) w ust. 5 wyrazy „po dniu 1 lipca 1996 r. z przy-

czyn dotyczàcych zak∏adu pracy w wyniku jed-
norazowego lub w okresie nie d∏u˝szym ni˝
3 miesiàce zmniejszenia zatrudnienia o co naj-
mniej 100 pracowników” zast´puje si´ wyraza-
mi „z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce z co
najmniej 100 pracownikami wykonujàcymi pra-
c´ na terenie jednego powiatowego urz´du pra-
cy”,

c) w ust. 6 po wyrazie „przedemerytalnego” doda-
je si´ wyrazy „ , o którym mowa w ust. 3—5,”;

24) w art. 37k:
a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „ukoƒczy∏a 55 lat” za-

st´puje si´ wyrazami „ukoƒczy∏a co najmniej
55 lat”,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Kwot´ emerytury w celu ustalenia wysoko-

Êci Êwiadczenia przedemerytalnego oblicza
si´ zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70,
poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106,
poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9,
poz. 118 i Nr 19, poz. 238).”;



Dziennik Ustaw Nr 31 — 1835 — Poz. 384

25) w art. 37l:
a) przed ust. 1 dodaje si´ nowy ust. 1 w brzmieniu:

„1. Prawo do zasi∏ku przedemerytalnego lub
Êwiadczenia przedemerytalnego przys∏ugu-
je na wniosek osobie, która w dniu rejestra-
cji w powiatowym urz´dzie pracy lub w okre-
sie pobierania zasi∏ku lub zasi∏ku przedeme-
rytalnego posiada∏a lub spe∏ni∏a warunki do
ich nabycia; do okresu uprawniajàcego do
zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiadczenia
przedemerytalnego zalicza si´ okres aktual-
nie pobieranego zasi∏ku.”,

b) dotychczasowe ust. 1 i 2 oznacza si´ jako ust. 2
i 3;

26) w art. 37n:
a) w ust. 2 wyrazy „pozarolniczej dzia∏alnoÊci go-

spodarczej” zast´puje si´ wyrazami „pozarolni-
czej dzia∏alnoÊci”,

b) w ust. 3:
— w pkt 1 wyrazy „innej pracy zarobkowej lub

pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej” za-
st´puje si´ wyrazami „innej pracy zarobko-
wej, a tak˝e odp∏atne wykonywanie pracy
w zarzàdach, w radach nadzorczych, komi-
sjach i innych stanowiàcych organach osób
prawnych”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osiàganie dochodów podlegajàcych opo-

datkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych, z innych êróde∏ ni˝ okre-
Êlone w pkt 1.”;

27) w art. 39 w pkt 2 i 5 wyrazy „dzia∏alnoÊci gospodar-
czej” zast´puje si´ wyrazami „pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci”;

28) w art. 48:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , natomiast do okre-

sów sk∏adkowych w rozumieniu przepisów o za-
opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro-
dzin, o ubezpieczeniu spo∏ecznym i rodzinnym
oraz o Êwiadczeniach pieni´˝nych z tytu∏u wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych, pod
warunkiem op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne”,

b) w ust. 2 w pkt 1 wyraz „12%” zast´puje si´ wy-
razem „9,75%”,

c) skreÊla si´ ust. 3;

29) w art. 50:
a) w ust. 2 wyrazy „ministrowi w∏aÊciwemu do

spraw kultury” zast´puje si´ wyrazami „mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw kultury fizycznej i sportu, ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw nauki, ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw turystyki, ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw szkolnictwa wy˝szego”,

b) w ust. 4 wyrazy „udzielonego zezwolenia” zast´-
puje si´ wyrazami „udzielonej zgody”;

30) w art. 55 w ust. 1:
a) w pkt 2 po wyrazie „paƒstwa” dodaje si´ wyrazy

„na wyp∏at´ zasi∏ków przedemerytalnych i Êwiad-

czeƒ przedemerytalnych, a tak˝e” oraz po wyra-
zach „na wyp∏at´” dodaje si´ wyraz „innych”,

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) odsetki od Êrodków Funduszu Pracy pozo-

stajàcych na rachunkach bankowych Krajo-
wego Urz´du Pracy oraz samorzàdów wo-
jewództw i powiatów”;

31) w art. 56:
a) w ust. 1 wyrazy „trwania ubezpieczeƒ” zast´pu-

je si´ wyrazami „trwania obowiàzkowych ubez-
pieczeƒ”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „po potràceniu bie-
˝àcych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, od
zasi∏ków”;

32) w art. 57:
a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 23,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, po zasi´-
gni´ciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia,
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, in-
ne ni˝ przewidziane w ust. 1 cele, okreÊlajàc
przeznaczonà na ten cel kwot´ oraz warunki
jej wykorzystania.”;

33) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto zatrudnia lub powierza wykonywanie innej

pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez zezwole-
nia i zgody, o których mowa w art. 50 ust. 1, lub
na innym stanowisku albo na innych warun-
kach ni˝ okreÊlone w zezwoleniu i zgodzie, pod-
lega karze grzywny.”

Art. 2. Waloryzacja zasi∏ków nast´pujàca z dniem
1 wrzeÊnia 2000 r., na podstawie art. 24 ust. 6a ustawy
wymienionej w art. 1, dokonywana jest o wskaênik
wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych w pierw-
szym pó∏roczu 2000 r. w stosunku do drugiego pó∏rocza
1999 r., pomniejszony o wskaênik, o jaki zasi∏ki zostanà
zwaloryzowane z dniem 1 czerwca 2000 r.

Art. 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w try-
bie okreÊlonym w art. 57 ust. 5 ustawy wymienionej
w art. 1, zapewni w 2000 r. Êrodki na dokoƒczenie in-
westycji realizowanych dla potrzeb powiatowych (re-
jonowych) urz´dów pracy, rozpocz´tych przed dniem
1 stycznia 2000 r.

2. Dla realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
art. 57 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje si´
bez ograniczenia okreÊlonego w tym przepisie.

Art. 4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy og∏osi
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity
tekst ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezro-
bociu, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z przepi-
sów og∏oszonych przed dniem wydania jednolitego
tekstu.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 13 lit. a) i b),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2000 r., oraz
art. 1 pkt 30 lit. a), który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.
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